လှံ ံာ်စီဆ-ှံ မးသဲ ၁၅:၃၂-၂၉

Matthew 15:32-39
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တ ၢ်ဂ ၢ်မ ၢ်ပ ၢ်- “မ ၢ်ပအ ၢ်ဒီးတ ၢ်သ ၢ်ကညီၤသီးကညီၤပီၤဂီၤဒၢ်ယ ၢ်ရီးအသီးဧါ?”
တ ၢ်ကလ ၢ်ထ- ယ ၢ်ရီးအတ ၢ်သ ၢ်ကညီၤသီးကညီၤဒီးအသီးအ ၢ်တ ၢ်အီၤ ကဃ
ွဲ ီၤဝွဲပီၤဂ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်ဆခရ ၢ်အအ .ၢ်
၁. ယ ံာ်ရးအတ ံာ်သ ံာ်ကညီီၤသးကညီီၤ အတ ံာ်သးလီ(အဆ ဖိ ၃၂)

• တ ၢ်သ ၢ်ကညီၤသီးကညီၤ: မ ၢ်ပစ ၢ်ဝွဲပီၤဂီၤအတ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ခ ဘ
ၢ်
ၢ်လ ပသီးပီၤ, တ ၢ်ဒသ ၢ်ဒသီးလ ပီၤဂီၤဂ ၢ်
• တ ၢ်လီၤလီးဝွဲအီၤ မ ၢ်တ ၢ်လ အဟ ၢ်ဂ ၢ်ဟ ၢ်ဘါပီၤ, ဒီးဟ ၢ်သဆ ၢ်ထ ၢ်ပီၤ မ ၢ်လ
ယ ၢ်ရီးသ ၢ်ညါပတ ၢ်ဘ ၢ်ယ ဘ
ၢ်
ၢ်ဘသ ၢ်တဖ ၢ်ခွဲလ ၢ်လီၤ. ဧီၤဘဘီၤ ၂:၁၄-၄၈

• ယ ၢ်ရီး ဘ ၢ်ယ ဘ
ၢ်
ၢ်ဘတ ၢ်လ ပန ၢ်ဒတဂီၤညါအဂ ၢ်- ပန ၢ်ခဒီးပန ၢ်သီးခမီၤသီးအဂ ၢ်. ဖလီးပီး ၄:၁၉, မီးသွဲ ၆:၁၁, ယီၤဟ ၢ် ၂၁:၅-၆
• ပဘက ီးပ ၢ်ဝွဲ ယ ရ
ၢ် ီးအဒအတွဲ ၢ်လ အဟ ၢ်တ ၢ်ပီၤလ အဝွဲအ ၢ်ဒီးတ ၢ်သ ၢ်ကညီၤသီးကညီၤပီၤဂီၤလီၤ (အီးဖီးစီး ၅:၁-၂, ၁ ယီၤဟ ၢ်
၃:၁၇-၁၈, မီးသွဲ ၂၅:၄၀, ယီၤက ၢ် ၄:၁၇)
၂. ယ ရ
ံာ် းအတ ံာ်သ ံာ်ကညီီၤသးကညီီၤ အတ ံာ်ဟးဂဲီၤဖှံးမီၤ(အဆ ဖိ ၃၃-၃၆)

• လ တ ၢ်ဘ ီးတ ၢ်ဖ ၢ်အဃ, ယ ၢ်ရီးအပ ွဲ ၢ်အဘ ၢ်တဖ ၢ်အတ ၢ်န ၢ်မ ၢ်စီၤဘ ၢ်ဆ ၢ် ယ ရ
ၢ် ီး တကဒီးကဒ ၢ် အဝွဲသ ၢ်ဘ ၢ်
• ယ ၢ်ရီးထ ၢ်ဝွဲလ အဝွဲသ ၢ်မီၤဝွဲကသလီၤ.ဖလီးပီး ၁:၆
• ယ ၢ်ရီးဟ တ
ၢ် ၢ်စီးဘ ီးလ ယီၤအီၤ အဝွဲဒီးနွဲ ပ
ၢ် ီၤလ အဝွဲဒီးသနီၤထ ၢ်အသီးလ ၢ်လ ၢ်ဆဆလ အပ ၢ်အအ ၢ်လီၤ. ယီၤဟ ၢ် ၁၄:၁၀,
၁ ကရ ၢ်သီး ၄:၇,စီးထ ၢ်ပဘတ ီၤ ၅၇:၂, ယီၤက ၢ် ၁:၁၇

• မ ၢ်ပန ၢ်န ၢ် မ ၢ်တ ၢ်န ၢ်လ အမီၤတ ၢ်/အမအဂွဲီၤစ ၢ်ကီးဧါ? ယီၤက ၢ် ၁:၂၂, ၂:၂၆, ၄:၇, မီးသွဲ ၇:၁၈-၂၀.

• နမ ၢ်တအ ၢ်ဒီးတ ၢ်သ ၢ်ကညီၤတ ၢ်သီးကညီၤန ၢ် မ ၢ်နပ ၢ်ဖ ါထ ၢ်လ
နတမ ၢ်ဒီးပီၤလ အဆတလွဲ,ပီၤလ အတအ ၢ်ဖ ွဲ ၢ်ထ ၢ်ခစတစဒီးဘ ၢ်လီၤ.
၃. ယ ံာ်ရးအတ ံာ်သ ံာ်ကညီီၤသးကညီီၤအတ ံာ်ကစီ ံာ်(အဆ ဖိ ၃၇-၃၉)

• ပီၤကီးဂီၤဒွဲီးအ ၢ်တ ၢ်ဘ ွဲီးအ ဘ
ၢ် ွဲီးအ တီၤဒ ၢ်လွဲ ၢ် တ ၢ်အ အ
ၢ် ဘ ွဲ ၢ်အစွဲ ၢ်တဖ ၢ်အ ၢ်တ ၢ်လ အပ ွဲ ၢ်အဘ ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ်လီၤ.
• တ ၢ်လ ၢ်အ ၢ်လ ၢ်အ ပီၤအဂီၤ ၅,၀၀၀ န ၢ် ပီၤဂ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်ပီၤယဒီၤဖလီၤ. မီးသွဲ ၁၄:၁၃-၂၁
• တ ၢ်လ ၢ်အ ၢ်လ ၢ်အ ပီၤအဂီၤ ၄,၀၀၀ န ၢ် ပီၤဂ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်ပီၤတခဘမ ၢ်ဖ (ပီၤဟ ၢ်လီး) ဖလီၤ. မီးသွဲ ၁၅:၃၂-၃၉.
• အဝွဲအီၤ ဟ ၢ်ထ ၢ်ဆပ ၢ်ဝွဲလ ယ ၢ်ရီးကဟွဲကီၤလ ဘမ ၢ်တဘ အီၤမ ၢ်ဝွဲလ ဘမ ၢ်ခကလ အ
ၢ် ဂ ၢ်, မ ၢ်လ
ပီၤယဒီၤဖဒီးပီၤဟ ၢ်လီးဖအဂ ၢ်လီၤ.

• ပီၤယဒီၤဖသ ၢ်တဖ ၢ် တ ၢ်ပ အ
ၢ် ီၤလ အရဒ ၢ်ကတ ၢ်: လ ယ ၢ်ရီးစီးထ ၢ်မီၤသတ ၢ်သီးခအကစ ၢ်န ၢ်(မီးသွဲ ၁၀:၆, ၁၅:၂၄),
ဒီးဖွဲလ သရ အ
ၢ်
ၢ်ထ ၢ်သသအဆ ကတ ၢ်န ၢ်က(ရမီၤ ၁:၁၆) ဒီးလ ကစ ၢ်ကဟွဲကီၤကဒါကီၤအသတဘ စ ၢ်ကီးလီၤ
(စကီၤရယီၤ ၈:၂၃).

• တ ၢ်မီၤတ ၢ်လီၤလီးဝွဲအီၤ ဟ တ
ၢ် ၢ်အ ၢ်အသီးလ ယ ၢ်ရီးအ ဒ
ၢ် ီးအစအကမီၤ ဒီးအဝွဲန ၢ်မ ၢ်စ ၢ်ကီးယီၤလီၤ.

